Balatonboglár Város Önkormányzatának
2/2004. (II.6.) KT. számú rendelete
A gyomnövények irtásáról, és az évelő haszonnövények telepítéséről
A módosításokkal egységes szerkezetben.
Utolsó átvezetett módosítás: 10/2012. (III. 08.) rendelet. Hatályos 2012.04.15-től
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
E rendelet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénnyel,
valamint a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvénnyel és a növényvédelmi
tevékenységről szóló 5/2001. (I.16.) FVM rendelettel összhangban gondoskodni kíván a
gyomnövények irtásáról, az ápolt növényzetű zöldterületek megteremtéséről és fenntartásáról,
továbbá a későbbi birtokvitás esetek elkerülése érdekében szabályozza az évelő
haszonnövények telepítését.
1.§
(1) E rendelet hatálya kiterjed Balatonboglár Város belterületén minden földrészletre,
függetlenül annak hasznosítási módjától.
(2) E rendelet személyi hatálya személyiségére és jogcímére tekintet nélkül kiterjed az
ingatlan tulajdonosára, haszonélvezőjére, bérlőjére, használójára (a továbbiakban: Termelő).
2.§
(1) A termelő köteles az e rendeletben foglaltak szerint gondoskodni az 1.§ szerinti
ingatlana gyommentes, gondozott állapotban tartásáról.
(2) Amennyiben az ingatlan használatára vonatkozóan több termelő is rendelkezik az 1.§
(2) bekezdése szerinti valamely jogcímmel, a gyommentes, gondozott állapotban tartás
kötelezettsége az ingatlan tényleges használóját, több tényleges használó esetén valamennyi
használót egyetemlegesen terheli. Amennyiben a tényleges használó kiléte nem állapítható
meg, a kötelezettség a tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.
(3)1 A gyommentesítés - amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik - történhet
kitépés, kapálás, kaszálás, vagy vegyszeres kezelés útján.
3.§2
(1)3 A Termelőnek az ingatlana utcai határvonala és az úttest közötti területet tisztán kell
tartania, és e területen a füvet április 1. és szeptember 15. között a 15 centiméteres magasság
elérését megelőzően rendszeresen kaszálnia kell.
(2) Ha a Termelő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a
polgármester felhívja a kaszálás elvégzésére. Ha a Termelő az (1) bekezdésben foglalt
kötelezettségének az erre irányuló - levélszekrénybe helyezett, levélszekrény hiányában az
ingatlanon feltűnő helyen elhelyezett - felhívás elhelyezését követő nyolc napon belül sem
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tesz eleget, a polgármester a kaszálás elvégzésére kötelezi, egyidejűleg szabálysértési eljárást
kezdeményez a Termelővel szemben.
4.§
(1)4 A Termelőnek az ingatlan utcáról látszó területének füvét a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel április 1. és szeptember 15. között a 15 centiméteres magasság elérését megelőzően
rendszeresen kaszálnia kell.
(2) Az ingatlan füvének takarmányozási célú (szénakénti) hasznosítása esetén a füvet
virágzás előtt kell lekaszálni és betakarítani. A fű magassága június 15. és szeptember 1.
között az utcáról látszó területen ez esetben sem haladhatja meg a 20 centiméteres
magasságot.
(3)5 Ha az ingatlana utcáról látszó területén a fű magassága az (1) és (2) bekezdés alapján
irányadó magasságot meghaladja, és a Termelő a kaszálási kötelezettségének az erre irányuló
- levélszekrénybe helyezett, levélszekrény hiányában az ingatlanon feltűnő helyen elhelyezett
- felhívás elhelyezését követő nyolc napon belül sem tesz eleget, a polgármester a kaszálás
elvégzésére kötelezi, egyidejűleg szabálysértési eljárást kezdeményez a Termelővel szemben.
5.§
(1) Az ingatlanon szőlőt, élősövényt, fát ültetni (telepíteni) az ingatlan határvonalától
legalább az 1. számú mellékletben meghatározott távolságban lehet.
(2) Az utcai járda és az úttest közötti területen az 1. számú mellékletben meghatározottnál
kisebb távolságban is telepíthető fa.
6.§6
(1) Amennyiben a Termelő az 1. számú mellékletben meghatározott legkisebb telepítési
távolságot nem tartja be, a sérelmezett növényzet felől szomszédos ingatlan tulajdonosa,
haszonélvezője, használója kérelmére indult eljárásban a polgármester a Termelőt a növényzet
átültetésére kötelezi.
(2) A kérelmet a növényzet telepítésétől számított egy éven belül lehet benyújtani a
polgármesterhez. A telepítést követő egy év elteltével benyújtott kérelmek esetében az (1)
bekezdés rendelkezése nem alkalmazható.
7.§7

8.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Balatonboglár Város Önkormányzat a
gyomnövények irtásáról és az évelő haszonnövények telepítéséről szóló 10/1999. (IV.1.)
számú rendelete, valamint az azt módosító 2/2000. (II.25.) KT. rendelet 9.§-a, és 16/2000.
(IV.28.) KT. rendelete hatályát veszti.

Dr. Kovács Miklós
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polgármester

jegyző

Kihirdetve:
Balatonboglár, 2004. február 6.

Dr. Illyés Erzsébet
jegyző

1. számú melléklet a 2/2004. (II.6.) KT. számú rendelethez

A telepítési távolságra vonatkozó előírások
A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától:
- szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény)
esetében 1,0 méter,
- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,50 méter,
- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor
(élősövény) esetében 3,0 méter.

Az ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határa és a növény törzsének középvonala (bokor
középpontja) között mérhető távolság.

